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Psyykkisen tuen tarve

• Vuonna 2014, 230 miljoonaa lasta aseellisen konfliktin maissa (Unisef 2014)
• Tammi‐heinäkuussa 2015 110,000 lasta haki turvapaikkaa Euroopassa
• 1.1.2016 3024 yksin maahantullutta alaikäistä
• Sodankäynnille altistuneilla lapsilla korkea riski mielenterveyden ongelmiin
(mm. Werner, 2012: PTSD 47%, masennus 43%)

• Potentiaalisesti traumatisoivien tapahtumien kriteerit täyttyvät lähes kaikilla ‐> eri
tasoista oirehdintaa

• Osa oireilee pitkäaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti
• Tarve tehokkaille traumainterventioille



Trauma ja miksi sitä pitää hoitaa?

• Traumaperäisen stressihäiriön oireistoon kuuluu trauman hallitsematon 
uudelleenkokeminen muistitakaumissa ja painajaisissa, tunteiden puuduttaminen 
ja traumasta muistuttavien asioiden välttäminen, jatkuva valppaus ja tietoisuus 
vaarasta sekä negatiiviset ajatukset koskien itseä ja maailmaa (DSM‐V; American 
Psychiatric Association, 2013).

• Henkilökohtainen psyykkinen taakka ‐> myöhemmin vakavimmaksi muuttuvat
oireet ‐> kyvyttömyys opiskella tai tehdä työtä ‐> yhteiskunnan taloudellinen
taakka (esim. UK: PTSD:n kustannukset vuosina 2003‐2004, £103 milj. Sosiaali‐ ja 
terveyskuluina)



Tämänhetkiset aukot avun tarjoamisessa

• Traumahoitoa tarjolla vain joillekin alaikäisille
turvapaikanhakijoille/pakolaisille

• Psykiatrian yksiköt riittämätön resurssi
• Oireilu näkyy ryhmä‐ ja perheryhmäkotien arjeessa mutta
henkilökunnalla ei aina keinoja puuttua niihin

• Silloinkin kun hoitoa on tarjolla se ei aina ole nuoren
tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaa (vrt. myös Pottie et al., 2011)

• Vaikka traumafokusoituja menetelmiä suostiellaan kansallisesti ja 
kansainvälisesti (www.käypähoito.fi, NICE, 2014), käytetään
useimmiten pääsääntöisesti vakauttavia, nykyhetken pärjäämiseen
tähtääviä menetelmiä ‐> Näiden kahden tulisi muodostaa jatkumo
siten että traumafokusoitu hoito aloitettaisiin kun siihen on tarve, 
mutta sitä edeltäisi vakauttava hoito.



Haasteita I
• Hoitoon ohjautuminen

• Hoitoon motivointi (myös kulttuuriset tekijät)

• Hoitoon sitoutuminen

• Tulkkaus

• Työskentelytiheys

• Hoitoperinteet

Jos muistelen 
niitä 

tapahtumia, 
pyörryn tai 
kuolen

Jos kerron niistä 
tapahtumista, 
tietoa käytetään 
minua vastaan

Haluan unohtaa 
menneet ja 

päästä elämässä 
eteenpäin 



Haasteita II

• Miten huomioida koko elämäntarina?
• Miten huomioida koko perhe/nykytilanne?
• Miten päättää mitä hoidetaan?
• Miten ymmärtää hajanaista tarinaa?
‐> Mitä muistille tapahtuu kun ihminen 
traumatisoituu? 



Kompleksi trauma ja autobiografinen muisti

• Monien tutkijoiden mukaan traumatisoituminen heikentää kykyä toisaalta muodostaa
(Dalgleish ym., 2008; Meesters, Merckelbach, Muris & Wessel, 2000; Williams ym., 2007)
ja toisaalta palauttaa mieleen spesifejä elämäkerrallisia muistoja (Moore & Zoellner,
2007). Tämä saattaa johtua siitä, että traumatisoitunut pyrkii liikkumaan muistoissaan
vain turvallisella ylätasolla ja välttää spesifien, vaikeiden muistojen lähestymistä (Moore
& Zoellner, 2007). Yhdeksi traumaperäinen stressihäiriön ydintekijäksi on esitetty sitä,
että traumamuistoa ei kyetä kunnolla liittämään osaksi muuta elämäkertamuistia (Brewin
ym., 1996; Conway & Pleydell‐Pearce, 2000; Ehlers & Clark, 2000; DSM‐V‐TR; American
Psychiatric Association, 2013).

• Osa tutkijoista kuitenkin kyseenalaistaa tämän oletuksen. Esimerkiksi Berntsen ja Rubin
(2007) selittävät traumaperäistä stressihäiriötä ennemminkin sillä, että traumamuistot
ovat integroituneet henkilön elämäkertaan liiankin tehokkaasti. Tällöin muisto
traumaattisesta tapahtumasta on liian keskeinen elämäntarinassa ja sen kielteinen
emotionaalinen sävy siirtyy myös muihin, myönteisiin tai neutraaleihin, elämäkerrallisiin
tapahtumiin. Traumamuistoa saatetaan lisäksi käyttää tyyppiesimerkkinä siitä, miten
asiat yleensä menevät, ja trauman näyttäytyessä elämän käännekohtana sitä edeltävätkin
tapahtumat nähdään traumaattisen kokemuksen sävyttäminä.



Muistiedustusten väliset linkit saattavat jäädä heikoiksi, jolloin 
yksilön kokemusta traumaattisesta tapahtumasta hallitsevat 
pitkällä aikavälillä voimakkaat aistimuspohjaiset, ajasta ja 
paikasta irralliset muistot (Bonne ym., 2001; Brewin, 2014; 
Eckart ym, 2010; O’Doherty ym., 2015).



Muistot ovat kietoutuneet yhteen verkostoksi sensoristen, kognitiivisten ja 
emotionaalisten elementtiensä osalta. Monimutkainen trauma (multiple trauma) 
tarkoittaa pelkoverkkojen laajentumista useiden traumakokemusten 
vaikutuksesta. Pelkoverkko siis yhdistää toisiinsa useiden eri traumatapahtumien 
muistoja ja niihin liittyviä ajatuksia. Tämä selittää miksi useita traumaattisia 
tapahtumia kokeneilla ihmisillä on usein takaumia (flashbacks) samanaikaisesti 
useista eri tilanteista (“flickbook effect”) (mm. Schauer, Neuner, & Ebert, 2011)



Tutkimus Narratiivisen
Altistusterapian tehokkuudesta sota‐alueilla 

traumatisoituneiden
lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi 

(2014‐2017)

Lasten traumapsykiatrian vastuuyksikkö, TAYS
Tampereen kaupungin perheneuvola
Kidutettujen kuntoutuskeskus
TAYS Nuorisopsykiatria (poliklinikka ja EVA‐yksikkö)
Perheryhmäkoti Satakieli
PSYKE Opetus‐ ja tutkimusklinikka
(VSSHP Lasten ja Nuorisopsykiatrian yksiköitä)



Narratiivinen Altistusterapia

• Manualisoitu, yksilöterapeuttinen lyhytinterventio 
useita traumatapahtumia kokeneiden henkilöiden 
PTSD‐oireiden hoitoon (Narrative Exposure Therapy, 
NET; Schauer, Neuner & Elbert, 2011)

• Perustuu traumaan keskittyvään kognitiivis‐
behavioraaliseen terapiaan ja on saanut vaikutteita 
altistusterapioiden sekä todistusterapian (testimonial
therapy; Cienfuegos & Monelli, 1983) metodeista.

• Katsausten perusteella narratiivisen altistusterapian 
toimivuudesta traumaperäisen stressihäiriön hoidossa 
on hyvää näyttöä aikuisten osalta ja jonkin verran 
näyttöä lasten osalta (McPherson, 2012; Robjant & 
Fazel, 2010). NET:n on todettu vähentävän 
traumaperäisen stressihäiriön oireita erityisesti 
kompleksin traumahistorian omaavilla henkilöillä. 



• PTSD
• Intrusiivisille ajatuksille merkitys ja sisältö ‐> osa henkilön elämäntarinaa ‐> ei tarvetta toistamiselle 
häiritsevinä mielikuvina

• Välttämiskäyttäytymistä tuottavien spesifien vihjeiden tiedostaminen ja ymmärrys niiden yhteydestä 
traumakokemukseen ‐> käyttäytymisen kontrollin helpottuminen

• Tapahtuman kertaamisen, traumamuistoille herkistämisen kautta ylivirittyneisyysoireiden heikkeneminen 
(habituaatio)

• Trauma on enää vain yksi osa elämää ja siihen liittyvää kokemusmaailmaa ja minäkäsitystä, eikä 
edellä mainittujen asioiden määrittäjä

• Yksilö pystyy integroimaan traumaattisen kokemuksen ja sen merkityksen laajempaan 
minäkäsitykseen ja nimenomaan suotuisaan sellaiseen

Mihin pyritään?



• Narratiivisen altistusterapian tehokkuus perustuu kahteen 
elementtiin: yhtenäisen narratiivin luomiseen ja altistukseen. 

• Traumaattiset kokemukset kerrotaan osana laajempaa 
elämäntarinaa, jolloin niistä tulee ajallisesti ja paikallisesti rajattuja 
tapahtumia, eivätkä ne enää määrittele koko henkilöä tai hänen 
elämäänsä.

• Altistavalla komponentilla pyritään herkistämään henkilö 
traumamuistoille ja sitä kautta laskemaan ylivirittyneisyyden tilaa ja 
lopulta myös välttämiskäyttäytymistä. Tarkoitus on siis altistaa 
henkilö omille traumatisoitumisesta johtuville emotionaalisille ja 
fyysisille reaktioilleen siten, että hän lopulta tottuu niihin ja niiden 
negatiiviset vaikutukset lieventyvät.

• NET‐työskentely sisältää psykoedukatiiviset ja diagnostiset 
alkutapaamiset, yhden tapaamiskerran kutakin merkittävää 
elämäntapahtumaa, erityisesti traumatapahtumaa, kohden 
sekä päätöstapaamisen. Kuitenkin niin ettei tapaamisten 
määrä ylitä kymmentä kertaa.

• Menetelmän tarkka kuvaus: www.mielenterveystalo.fi





NET Satakielessä ‐
Elämänlankahoito

”En mä niitä voi kertoa. Sä saat 
sydänkohtauksen”

”Kun minä sanon kaikki asiat. Se helpottaa.”


